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Chiều 15/6 khoảng hơn 5 giờ, 

trời bắt đầu mưa, những cơn mưa dai 

dẳng và có lúc ào ào như thác đổ. Một 

chút bâng khuâng, thỉnh thoảng tôi lại 

nhủ lòng, mong trời đừng mưa nữa vì 

đêm này đoàn xe chở thầy cô và các bạn 

từ Saigon sẽ về tới Pleiku. Tôi về trước, 

đến lúc 3 giờ, với ý định sẽ đón đoàn 

ngay từ phút đầu tiên và ghi nhận vài 

hình ảnh của những người đi xa trở lại. 

Nhưng rồi, trời vẫn cứ mưa, mưa kéo dài 

cả hôm 16, 17/6 khi chúng tôi về thăm 

lại trường xưa. 

 

Chiều 16/6, đoàn xe khởi 

hành từ Thiên Đường Xanh lúc 

2g15, chạy theo nhiều lộ trình và 

dừng lại bên lề đường Hoàng Diệu 

cũ, ngay phía trước cổng trường. lúc 

đó trời vừa dứt cơn mưa. Vừa đi qua 

khỏi cổng, thầy cô và bạn bè đã 

dừng lại, nhìn bao quát cảnh xung 

quanh, rồi nhiều người chỉ nơi này, 

nơi khác, giải thích những vị trí cũ 

ngày xưa của trường.  

 

Tháng 11/2010, một số thầy 

cô và các bạn có về trường, nhưng 

lần nào cũng vậy, khung cảnh 

trường xưa luôn là điều gợi nhớ. 

Nơi đây ghi dấu biết bao tâm huyết 

của thầy cô, ngày ngày với bảng 

đen, phấn trắng, muốn trang bị cho 

học trò mình, những điều hay, tốt để 

mai sau có thể bước vào đời một 



cách tự tin, thành đạt. Chúng tôi là những lớp học trò, đến rồi đi. Có 

người rời trường vào lính, hoặc đi thành phố khác để học lớp cao hơn, 

cũng có người học nghề và sớm bước vào đời… Thầy cô là những người 

đưa đò, đã nhiều lần đưa các thế hệ qua sông với tấm lòng chân tình và 

rộng mở.  Tiếc rằng, khi còn đi học, chúng tôi chưa cảm nhận được hết 

sự hy sinh vất vả của thầy cô và đã không biết bao lần nghịch phá, lười 

học… làm thầy cô phải buồn lòng. Nay học trò cũ là những người đã 

trưởng thành và cũng là ông, là bà, là chủ của một gia đình. Chúng tôi đã 

hiểu một cách sâu sắc thế nào là trách nhiệm của người thầy và càng biết 

ơn, quí trọng tình thầy.  

 

Trong sân trường cũ, nhiều thầy cô và các bạn đứng thành từng 

nhóm và trao đổi. Đôi lúc 

lại nhìn cột cờ, hình dáng 

của ngày xưa. Còn tôi, dù 

chỉ học tại trường năm đệ 

thất, nhưng đã có những kỷ 

niệm thật là  sâu sắc. Lúc 

ấy, tôi là một cô học trò 

nhỏ, tóc ngắn, khuôn mặt 

tròn, da ngâm, nhưng học 

giỏi, thường được cô Cúc - 

giáo hướng dẫn lớp tin 

tưởng và giao việc. Đã hơn 

45 năm, hình ảnh cô trong tôi không bao giờ phai nhạt, tôi càng nhớ cô 

nhiều hơn trong mỗi dịp về trường. Cô khó tính, nghiêm khắc đối với 

những sai trái của các bạn, nhưng đôi lúc rất là nhẹ nhàng, tình cảm. Cô 

thấp người, tóc uốn ngang vai, đeo kính, lúc nào 

trên cổ cũng có chiếc khăn choàng nhiều màu sắc. 

Cách trang điểm của cô cũng khác với nhiều cô 

giáo khác. Tôi rất thích nghe cô giảng những bài 

Văn, với chất giọng miền Nam, lúc bỗng lúc trầm,   

tình cảm như hòa vào nội dung, tâm trạng của 

người đã viết. Đối với tôi, cô là “thần tượng”. Sau 

này chính những tình cảm đó, một phần đã thôi 

thúc tôi chọn nghề cô giáo… Không biết giờ này 

cô và các thầy cô đã dạy tôi năm đệ thất, đang ở 

nơi nào?... Mỗi người một tâm trạng, thầy cô, bạn bè đi lòng vòng trong 

sân, rồi tiếp tục dừng lại và trao đổi, cứ thế biết bao hồi ức về cuộc đời 

mình như đang sống dậy với thời gian.  

 

Ngày 17/6 tôi tiếp tục theo đoàn về thăm trường Pleime. Hôm đó 

trời mưa kéo dài nhưng vẫn không ngăn được tấm lòng của những người 

trở lại. Đoàn đến nơi lúc 9 giờ. Cổng chính vào mùa hè đã đóng, xe chạy 



vòng qua bên phải và dừng lại. Các thầy cô che dù, mặc áo mưa, đi dọc 

theo con đường có hai hàng cây cổ thụ để vào văn phòng Ban Giám Hiệu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trường cũ của tôi, chỉ gồm 3 dãy lớp. Nếu nhìn từ cổng chính của 

trường, phía trước là thung lũng hồng và bên trái trường có một cổng 

phụ. Đây là cổng, học trò đi qua lại mỗi ngày - Nay, cổng phụ của trường 

mới đã dời qua bên phải - Văn phòng cô Hiệu Trưởng ở ngay dãy giữa và 

đối diện với cột cờ. Năm đệ 

lục, ngũ, tứ, tôi học ở dãy lớp 

đầu tiên, sau chuyển vào dãy 

giữa.  

 Trường mới bây giờ 

khang trang và lớn hơn nhiều, 

dãy giữa có lầu và phía trên gò 

đất cao vẫn còn hai dãy lớp gần 

khu cửa chính. Trong hành 

lang của sân trường, bao quát 

nhìn cảnh xung quanh, cơn mưa vẫn kéo dài, đoàn chúng tôi không đi 

dạo vòng quanh như đợt thầy Vưu, cô Hạnh về trường lần trước 

(11/2010). Năm nay, đoàn từ xa về, bạn bè cùng lớp của tôi chỉ vỏn vẹn 3 

người (Trang, Hoa & tôi), còn 

thầy cô giáo cũ, không có một 

người nào… Thật là trống 

vắng, nhớ thương, nhớ cả 

những giờ lên lớp với hình ảnh 

của cô Oanh dạy Toán, sau là 

Hiệu trưởng, cô Thủy dạy Anh 

Văn, cô Đông Phương - thầy 

Khuôn dạy Sinh, thầy Chảng, 

thầy Vĩnh Cao dạy Toán, Cô 

Mười Một, thầy Hòa, thầy Vưu 

dạy Văn, thầy Quảng Cư dạy Pháp Văn và… Hiện nay, một số thầy cô 



đang ở nước ngoài như Cô Thủy, thầy Quảng Cư… - thầy Vĩnh Cao, ở 

Huế, sau này vẫn dạy học, chuyển 

sang nghiên cứu chữ Hán, thầy 

Chảng ở An Khê, và… Nhiều khi 

ao ước, tôi muốn được cùng nhau 

hội ngộ với các thầy cô, bạn bè, dù 

chỉ một lần, nhưng rồi cũng vẫn 

chỉ là ao ước… vì sức khỏe, tuổi 

tác và hoàn cảnh ở xa,  khó có thể 

cùng nhau một lúc về dự họp mặt 

liên trường. 

Sân trường vào mùa hè và 

trong cơn mưa lại càng làm xao xuyến lòng người trở lại. Thỉnh thoảng 

tôi nhìn thật lâu những cành hoa phượng đỏ, hoa lay động nhiều lần trong 

gió, đôi lúc cứ tưởng tiếng lòng 

mình đang thổn thức. Nhớ thầy cô, 

bạn bè, kỷ niệm, sao mà thân 

thương quá. Bây giờ đâu còn 

những lúc hồn nhiên vô tư chạy 

nhảy, rượt bắt dưới sân trường, 

cũng không còn những lần cùng 

nhau tụ tập, lúc nào cũng có mặt ở 

trường để làm báo, tập văn nghệ… 

Thôi thì, tạm làm dáng, xoay 

nhiều góc cạnh, nhờ bạn ghi vội 

vài tấm hình, để có thể nhìn bao quát cả sân trường và ghi thêm kỷ niệm, 

ngày trở về và đang đứng trên mãnh đất ngày xưa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleiku ngày xưa, “đi dăm phút đã về chốn cũ”, nhưng tôi đi cả một 

đời vẫn không bao giờ hết được, bởi nơi đây tôi có một gia đình hạnh 

phúc - ba mẹ, anh chị em -  có mái trường, tuổi thơ và mối tình đầu của 

thời son trẻ, mà trời đất vô tình đã bắt mất người đi… 



 

Hạt mưa thắm cành hoa phượng đỏ 

Thắm cả lòng những kẻ đã đi xa 

Bao kỷ niệm một thời như trỗi dậy 

Bảng đen kia phấn trắng đã nhạt nhòa 

 

Một chút tình xưa tôi xin gởi 

Theo cơn mưa hạt nắng vẫn xa vời 

Và cứ thế người đi rồi trở lại 

Với nỗi lòng chia sẻ mãi vần thơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Đào 
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